
DRUŠTVA | 15 
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V času splošne globalizacije in odmevnih svetovnih problemov 
se včasih zdi, da je Slovenska vojska in z njo povezana društva, 
ter ne nazadnje tudi pripadnost slovenskemu narodu, izgubila 
na teži pomembnosti svojega glasu. Pa vendar na naših tleh 
obstaja nekaj domoljubnih zvez in združenj, ki se uspešno in 
aktivno vključujejo v družbeno življenje in krepijo spomine, 
budijo narodno zavest, tako iz obdobja osamosvojitve Slovenije 
kot pretekle zgodovine, z mislijo obstati in ostati Slovenec.
Območno združenje slovenskih častnikov Škofja Loka tako 
spada v krovno Zvezo slovenskih častnikov, ki je bila usta-
novljena leta 1993. Združenje v Škofji Loki, ki vključuje tudi 
člane Železnikov, Žiri in Gorenje vasi ter Poljan, danes šteje 88 
članov z Dušanom Nardonijem na čelu. Kot upokojeni major 
slovenske vojske je pred dvema letoma prevzel združenje in 
izkušeno vodi društvo ter koordinira njegovo delovanje. Pred 
njim je združenje uspešno vodil major Štefan Kalamar, ki je 
za svojo nesebično delo prejel na letošnji dan državnosti, 25. 
junija, tudi častni znak Zveze slovenskih častnikov. Z goto-
vostjo lahko trdimo, da združenje, katerega člani so aktivni, 
upokojeni ali v rezervni sestavi častniki, podčastniki in po 
novem statutu letošnjega leta tudi vojaki in vsi, ki imajo in 
želijo vojaška strokovna znanja, s svojim delovanjem pred-
stavljajo pomemben delček pri informiranju in izobraževanju 
o vprašanjih obrambnega sistema in nacionalne varnosti.
Negovanje in ohranjanje vojaških veščin v času, ko ni več slu-
ženja vojaškega roka, ko se neprestano srečujemo z grožnjami 
terorizma, je pomembno poslanstvo združenja. Z namenom, 
da je združenje dobro obveščeno in aktualizirano, se redno 
udeležuje razprav in predstavitev s področja obrambe in var-
nosti Slovenske vojske. Poleg tega združenje organizira stro-
kovne in interesne dejavnosti s področja nacionalne varnosti 
in izobraževanja mladih. Tako so že v teku pogovori s srednji-
mi šolami o izvedbi programa za dijake in dijakinje, kjer s 
profesionalnim inštruktorjem spoznavajo veščine in tehnike 
preživetja v naravi, se spopadajo z različnimi neobičajnimi 
situacijami, naučijo osnovnega rokovanja z orožjem in pa z 
ekipnim delom pridobijo občutek za sočloveka. S programom 
tudi spodbujamo praktično delo in samostojnost v situacijah, 
ki se nam redko ali nikoli ne dogodijo v življenju, so pa lahko 
v ključnih trenutkih še kako pomemben člen pri samozašči-
ti in varnosti posameznika. V programu tudi ne zanemarimo 
pomena ohranjanja in varovanja slovenske naravne dedišči-

ne in okolja, da jih skupaj obvarujemo za prihodnje rodove. 
Združenje se s svojimi člani udeležuje tudi domoljubnih pri-
reditev, ki krepijo zavest naroda. Kot tako je bilo združenje 
tudi v lokalnem okolju prepoznano s strani Občine Škofja 
Loka in Občine Železniki, ki sta pomagali pri obnovitvi pra-
pora, ki se redno pojavlja na slovesnih dogodkih širom Slove-
nije. Z nesebičnim prostovoljnim delom člani vsekakor ohra-
njajo vrednote, ki se v mirnodobnem obdobju zdijo obrobne 
in nepomembne, zato ker se zavedajo svojega slogana, da je 
mir samo čas med dvema vojnama.

Vojaške vrline krepijo 
narodno zavest
V Območnem združenju slovenskih 
častnikov Škofja Loka so tudi člani iz 
Železnikov.

Praporščak Marjan Lotrič iz Železnikov in predsednik združenja 
Dušan Nardoni 
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specializirana  
trgovina z barvami 
in laki ter
avtoličarstvo

		VELIKA IZBIRA BARV IN OSTALEGA MATERIALA  
za obnovo vašega stanovanja, hiše ali avtomobila,

		MEŠANJE BARV v želenih niansah,
		KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE,
		STROKOVNO SVETOVANJE,
		JESENSKA  

AKCIJA 
-10% POPUST  
 NA BENDEX  
SATIN 5 l  

Delovni čas: od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
sobota od 8. do 12. ure.
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